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Kedves Biologikum-analitikusok!

Újra együtt! Köszöntelek Benneteket/Önöket Biologikum-ana-
litikai munkabizottsági ülésünkön Balatonszemesen. Hosszú 
és nehéz időszakot követően, közel két és fél év után tudjuk 
újra megrendezni éves munkabizottsági ülésünket. Kis jubile-
um már az idei rendezvény: ötödik alkalommal találkozunk a 
szakmai közösség kétnapos konferenciáján.
2015 végén hoztuk létre a munkabizottságot dr. Urbányi Zoltán 
alapító elnökünkkel. A két hároméves akadémiai ciklus után, a 
szükséges tisztújítást követően dr. Iliás Attila titkárral visszük 
tovább a munkabizottság működtetését, amelynek a további-
akban is elsődleges célja, hogy a hazai biologikum-analitiku-
sok, így az akadémiai és ipari kutatók számára is meg felelő 
fórumot, éves szinten személyes találkozót biztosítson a szak-
mai tapasztalatok, tudás megosztására és jövőbeli együtt-
működések kialakítására.
Idén is sikerült összeállítani egy sokszínű és érdekes szakmai 
programot, külön szekciót szentelve a COVID-19 elleni küz de-
lem nek, amelyben számos hazai kutató is részt vállalt.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a már hagyományosnak 
tekinthető rendezvény az intenzív szakmai program mellett 
egy baráti találkozó is, amelyen próbálunk megfelelő időt biz-
tosítani az előadásokon kívüli beszélgetésekre, eszmecserére 
és a kiállítóink felkeresésére is. Idén a vacsora alatt spanyol 
pezsgők és borok kóstolása biztosítja majd a jó hangulatot. 
Bízunk benne, hogy szakmai szempontból hasznosan tölt he-
tünk el két napot Balatonszemesen és a jövőben újra rendsze-
re sen találkozhatunk.

dr. Háda Viktor
MTA Biologikum-analitikai Munkabizottság elnöke

K Ö S Z Ö N T Ő

Támogatóink:

Biocenter Kft.

Bio-Science Kft.

Eppendorf Austria GmbH

Flextra-Lab Kft.

Kromat Kft.

NanoTemper Technologies GmbH

Per-Form Kft.

Richter Gedeon Nyrt.

Simkon Kft.

Unicam Magyarország Kft.

Waters Kft.

Szerkesztette:

dr. Iliás Attila
MTA Biologikum-analitikai Munkabizottság titkára

Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna
PR és kormányzati kapcsolatok osztály

Richter Gedeon Nyrt.

Nyomás: RG Nyomda

Lezárás dátuma: 2021. 08. 31.

Az összefoglalók tartalmáért kizárólag a szerzők felelősek.



4 5Biologikum-analitikai mb. V. ülése, 2021Biologikum-analitikai mb. V. ülése, 2021

2021. szeptember 16., csütörtök
 
10.00– Regisztráció

12.00–13.30 Svédasztalos ebéd

13.30–14.50 I. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: HÁDA VIKTOR

13.30–13.40  Megnyitó 
Háda Viktor elnök

13.40–14.10  Minőségi hasonlóság igazolása bioszimiláris gyógyszerek 
fejlesztése során 
Urbányi Zoltán

 Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Kutatási Osztály
14.10–14.30  Egy innovatív diagnosztikai eljárás fejlesztése az infliximab 

terápia hatékonyságának előrejelzésére rheumatoid 
arthritisben 
Holló Zsolt, Tauberné Jakab Katalin, Kondor Bernadett, 
Sebeszta Miklós, Buzás Zsuzsanna, Magyar Balázs, 
Holczinger András, Hajdú Eleonóra, Ponyi Tamás  
Egis Gyógyszergyár Zrt.

14.30–14.50  Antifungális minifehérjék 
Batta Gyula1, Czajlik András1, Fizil Ádám1, Hajdu Dorottya1, 
Batta Ágnes1, Gáspári Zoltán2, Galgóczy László3, Marx 
Florentine4 
1Debreceni Egyetem 
2Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
3Szegedi Egyetem 
4Innsbruck Medical University

14.50–15.30 Kávészünet, kiállítók

15.30–17.10 II. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: BATTA GYULA

15.30–15.50   Innovatív NMR módszerek metabolomikai alkalmazásai 
Timári István1, Wang Cheng2, Brüschweiler Rafael2 
1Debreceni Egyetem 
2The Ohio State University

 15.50–16.10   Egy összetett, biotechnológiai vonatkozású kérdés 
megoldása kvantitatív 19F NMR segítségével

  Fizil Ádám1, Balogh Tibor2, Bihari Zsolt1, Horváth Balázs2 
1Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály 
2Richter Gedeon Nyrt., Upstream Eljárás Fejlesztési Osztály

16.10–16.30  Befolyásolja-e a fluoreszcens jelölés a peptid szerkezeti 
hajlamait és a sejtbejutást? 
 Sebák Fanni1, Horváth Lilla2, Kovács Dániel1, Babiczky Ákos3, 
Szolomájer János4, Tóth Gábor4, Bősze Szilvia2, Bodor Andrea1 
1ELTE TTK Kémiai Intézet  
2ELTE-ELKH Peptidkémiai Kutatócsoport  
3ELKH-TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet 
4Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet

16.30–16.50  Peptid és protein analízis Shimadzu 
tömegspektrométerekkel 
Földesi Zsolt 
Simkon Kft.

16.50–17.10  New developments in Capillary Electrophoresis 
Lutz Büchner 
SCIEX CE & BioPharma EMEA

17.10–18.00 Kávészünet, kiállítók

 

TUDOMÁNYOS PROGRAM
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18.00–19.20 III. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: LILIOM KÁROLY

18.00–18.20  Immobilizált rekombináns aszialo-glikoprotein receptor 
H1 alegység lektin domén felhasználása glikoproteinek 
kvantitatív jellemzésére 
Baksa Attila, Závodszky Péter, Dobó József 
ELKH-TTK Enzimológiai Intézet

18.20–18.40  Fehérje-aggregáció vizsgálatának lehetősége biologikum 
alapú gyógyszerkészítményekben 
 Kiss Róbert, Leszkovszki Anita, Tomasskovics Bálint 
Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály

18.40–19.00  Characterize your most challenging interactions. Monolith 
Piotr Wardega 
NanoTemper Technologies GmbH

19.00–19.20  The new gold standard for high-resolution complex protein 
stability characterizations 
Pawel Kania  
NanoTemper Technologies GmbH

19.20–20.00 Kiállítók 

Kiállítók:  Biocenter Kft., Bio-Science Kft., Eppendorf Austria GmbH, 
Flextra-Lab Kft., Kromat Kft., NanoTemper Technologies 
GmbH, Per-Form Kft., Simkon Kft., Unicam Magyarország Kft., 
Waters Kft.

20.00–22.00  Vacsora, pezsgő- és borkóstoló a Vino Castillo Borház 
kínálatából (Kromat Kft. támogatásával)

2021. szeptember 17., péntek

7.00–8.30 Reggeli

8.30–9.30 IV. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: URBÁNYI ZOLTÁN

8.30–9.00  COVID-19 megelőzésére és terápiájára alkalmas hACE2-Fc 
fúziós fehérje kifejlesztése 
Madai Mónika1, Kakuk Annamária2, Karancsiné Menyhárd 
Dóra3, Müller Viktor3, Varga Máté3, Józsi Mihály3, Bender 
Balázs4, Hiripi László4, Tóth Attila5, Perczel András3, Jakab 
Ferenc1, Urbányi Zoltán2, Bogsch Erik2, Kacskovics Imre3,4 
1 Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, 
Virológia Nemzeti Laboratórium

 2Richter Gedeon Nyrt.
 3Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
 4ImmunoGenes Kft.
 5Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
9.00–9.30  Kihívások egy COVID-19 terápiára alkalmas originális  

ACE2-Fc fehérje analitikai karakterizálása során 
Csuhaj László1, Czeglédi András1, Gyulai Imre1, Duró Norbert 
Ádám1, Urbányi Zoltán2, Kakuk Annamária1 
1Richter Gedeon Nyrt., Debreceni Molekuláris Biológiai  
 Osztály  
2Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Kutatási Osztály

9.30–10.00 Kávészünet, kiállítók

10.00–11.20 V. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: VÉKEY KÁROLY

10.00–10.20  Multi attribute method based analysis of new modality 
protein therapeutics: bispecific and glycoengineered 
antibodies 
Szigeti Márton 
Applied Bio-Analytics Kft.  
Pannon Egyetem, Transzlációs Glikomika Kutatólaboratórium

TUDOMÁNYOS PROGRAM
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10.20–10.40  Ha kell még egy dimenzió: ionmobilitás-tömegspektrometria 
alkalmazása a fehérjekutatásban 
Schlosser Gitta 
ELTE TTK Kémiai Intézet, MTA-ELTE Lendület Ionmobilitás-
tömegspektrometria Kutatócsoport

10.40–11.00  ACQUITY Premier: Elválasztás újradefiniálva  
Viski Kornél 
Waters Kft.

11.00–11.20  Bioterápiás vegyületek vizsgálata: a nagyfelbontású és 
nagytömegpontosságú „multi-attribute method” (HR-MAM)  
Kóréh Orsolya 
Unicam Magyarország Kft.

11.20–12.00 Kávészünet, kiállítók

12.00–13.20 VI. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: KACSKOVICS IMRE

12.00–12.20  Bioszimilaritás igazolására szolgáló, komplex 
hatásmechanizmuson alapuló bioassay fejlesztési irányai 
Fizilné Nyitrai Mónika, Rittler Dominika, Bodor Csaba, 
Cselovszkiné Balogh Zsófia, Juhász Cintia, Rábai Erzsébet 
Richter Gedeon Nyrt., Bioassay Fejlesztési Osztály

12.20–12.40  High Throughput megoldások térnyerése a kistérfogatú 
folyadék kezelésben és a 3D sejtes képalkotó esszékben 
Nagy Nándor, Hegyi Zoltán 
Bio-Science Kft.

12.40–13.00  Bioszimiláris terápiás antitestek in vitroin vitro funkcionális 
jellemzése 
Láng Júlia Anna, Rábai Erzsébet 
Richter Gedeon Nyrt., Bioassay Fejlesztési Osztály

13.00–13.20  Antitest bioanalitika körkép BLI technológiával 
Aranyos Attila 
Sartorius/FortéBio/Biocenter Kft.

13.20–13.30 Zárszó, Háda Viktor elnök

13.30–14.30 Svédasztalos ebéd

TUDOMÁNYOS PROGRAM

ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI
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MINŐSÉGI HASONLÓSÁG IGAZOLÁSA BIOSZIMILÁRIS GYÓGYSZEREK 
FEJLESZTÉSE SORÁN 

Urbányi Zoltán

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Kutatási Osztály

Bioszimiláris gyógyszerek fejlesztésének egyik kritikus pontja annak igazo-
lása, hogy a különböző minőségi paraméterek vonatkozásában a bioszimiláris 
jelölt megfelelő szinten hasonló a referencia termékhez. Mivel teljesen azonos 
szerkezetű és minőségű hatóanyag fejlesztése és előállítása, különös tekintet-
tel a glikozilezett fehérjékre, köztük a monoklonális antitestekre, elméletileg 
sem lehetséges, a hasonlóság kritériumait a fejlesztés során rögzíteni kell! Az 
esetleges mért eltéréseket kockázat alapon kell értékelni számba véve az el-
térés lehetséges hatásait a bioszimiláris gyógyszer hatásosságára és bizton-
ságosságára! A bioszimilaritás értékelése a Terrosa®, a Richter bioszimiláris 
teriparatid készítménye példáján kerül bemutatásra.

Irodalom:
1 Zoltán Urbányi: Quality similarity-driven development of biosimilar 
monoclonal antibodies, Drug Discovery Today: Technologies, 2021,  
https://doi.org/10.1016/j.ddtec.2021.06.001.

2 Piroska Kovács et al.: Comparative Physicochemical and Biological 
Characterisation of the Similar Biological Medicinal Product Teriparatide and 
Its Reference Medicinal Product, BioDrugs 2020, 34:65–75,  
https://doi.org/10.1007/s40259-019-00386-x.

EGY INNOVATÍV DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁS FEJLESZTÉSE AZ INFLIXIMAB 
TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐREJELZÉSÉRE RHEUMATOID 
ARTHRITISBEN

Holló Zsolt, Tauberné Jakab Katalin, Kondor Bernadett, Sebeszta Miklós, 
Buzás Zsuzsanna, Magyar Balázs, Holczinger András, Hajdú Eleonóra, 
Ponyi Tamás

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Háttér és célkitűzések
Rheumatoid arthritisben (RA) a terápiára adott válasz egyénenként jelentősen 
különbözik. A betegek jelentős hányada nem reagál megfelelő mértékben 
az anti-TNF kezelésre. Mivel az infliximab (IFX) továbbra is az egyik elsőként 
válasz tott biológiai terápia, a beteg válaszkészségének előrejelzése előnyös 
lenne mind a betegek, mind a kezelőorvosok számára. Az ineffektív terápia a 
beteg ség progressziójához, mellékhatások kialakulásához és a terápiás költ-
ségek szükségtelen növekedéséhez vezet. A fejlesztés célja egy perifériás vér-
mintából elvégezhető diagnosztikai eljárás kifejlesztése volt, amely a génex-
presszió mérése alapján előre jelzi az RA betegek reagálását az IFX kezelésre. 

Módszerek
Egy nemzetközi multicentrikus klinikai vizsgálatba 217 bionaív, közepes-ma-
gas betegség aktivitású (DAS28-CRP>3,2) olyan RA beteg került bevonásra, 
akik nem reagáltak megfelelően methotrexate kezelésre.  A klinikai válasz ér-
tékelése az infliximab terápia megkezdését követő 0-6. hónapban, a DAS28-
CRP érték változása alapján történt. A pozitív válaszkészség a 6. hónapban 
mért DAS28-CRP<3,2 értéknél lett meghatározva, amely megfelel az alacsony 
betegség aktivitásnak. 
Az első IFX adását megelőzően, a betegtől perifériás vér (mononukleáris sejt) 
mintavételre került sor, a génexpresszió meghatározása új generációs RNA 
szek venálással (NGS-RNAseq) és valós idejű kvantitatív PCR-rel történt. 

Eredmények
A teljes transzkriptomból többszörös szűrési lépéseket követően 48 gén került 
kiválasztásra. E 48 génből álló génexpressziós biomarkerek, a kiválasztott 
klinikai paraméterek és machine learning alapú osztályozók képezik a vizsgá-
lati módszer alapját. Ezen új in vitro diagnosztikai eszköz kifejlesztése a bio-
marker felfedezéstől a klinikai teljesítőképesség sikeres validálásáig ível. Az 
eljárás az IFX kezelés megkezdése előtt támogatja annak eldöntését, hogy a 
bionaív RA betegek potenciálisan hogyan fognak reagálni a biológiai terápiára. 
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ANTIFUNGÁLIS MINIFEHÉRJÉK

Batta Gyula1, Czajlik András1, Fizil Ádám1, Hajdu Dorottya1, Batta Ágnes1, 
Gáspári Zoltán2, Galgóczy László3, Marx Florentine4

1Debreceni Egyetem
2Pázmány Péter Katolikus Egyetem
3Szegedi Egyetem
4Innsbruck Medical University

A földi biomassza mintegy fele gomba. Évente legalább egymillió áldozata van a 
patogén gombás fertőzéseknek. A gyógyszer rezisztencia gyors növekedése mi-
att is elodázhatatlan új antifungális szerek felfedezése és hatásmechanizmusuk 
megértése. A fonalas tömlősgombák ciszteinben gazdag, kationos minifehér-
jéket választanak ki, amelyeknek sokoldalú antimikrobiális hatása van. Míg a 
PAF fehérje a patogén Aspergillus törzsek által okozott tüdőgyulladás ellen lehet 
hatásos, a hasonló minifehérjék Candida és vírus (pl. Corona) ellenes hatásáról 
is jelentek meg beszámolók. Bizonyított, hogy a PAF emlősökre veszélytelen, 
továbbá a vizsgált minifehérjék rendkívül stabilak, ami ígéretes a jövőbeli farma-
kológiai alkalmazásokhoz. Az antifungális fehérjék szerepet kaphatnak a növény-
védelemben és az élelmiszer tartósításban, ezért mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari alkalmazásuk sem kizárt. Csoportunk a Penicillium chrysogenum (PAF, PAFB, 
PAFC) és a Neosartorya fischeri (NFAP, NFAP2) minifehérjék szerkezetének és 
funkciójának vizsgálatával foglalkozott az utóbbi 10 évben.
A minifehérjék antifungális specifitása nem magyarázható csupán a membrán rom-
bolással. Míg az NFAP2 valóban így hat, addig PAF, PAFB és az NFAP energiafüggő 
felvétellel jut a gombasejtbe, felhalmozódik a citoplazmában, oxidatív stresszt 
okoz, ami végül apoptózist eredményez. Nem ismert azonban a minifehérjék diverz 
antifungális hatásáért felelős molekuláris hatásmechanizmus lényege.
Mivel a fehérjéink móltömege kicsi (6-7 kDa), ezért kiváló modell molekulák az 
oldat fázisú, modern NMR módszerek alkalmazásához, a szerkezeti dinamika ala-
pos megismeréséhez. Az eredményeink általánosságban is hozzájárulhatnak a 
fehér jék egyik titkának feltárásához, a funkcionális dinamika jobb megértéséhez. 
A minifehérjék szerkezetének és dinamikájának atomi felbontású alapos elemzése 
és célpontjaik azonosítása a megtámadott gombában vonzó lehetőségeket kínál-
hat új, antifungális gyógyszer célpontok azonosítására, illetve a minifehérjék tar-
get fehérje interakciós régióinak azonosítására.

Irodalom:
1.  A. Huber, L. Galgóczy, G. Váradi, J. Holzknecht, A. Kakar, N. Malanovic, R. Leber, 

J. Koch, M.A. Keller, G. Batta, G.K. Tóth, F. Marx, Two small, cysteine-rich and 

Ez az új in vitro diagnosztikai eszköz segíti az eredményes infliximab kezelésre 
alkalmas betegek kiválasztását, csökkenti a mellékhatások előfordulását és a 
személyre szabott RA kezelés gyakorlati megvalósítását jelenti.
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cationic antifungal proteins from Penicillium chrysogenum:  
A comparative study of PAF and PAFB, BBA – Biomembranes 1862,  
https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2020.183246 (2020).

2.  Váradi, G., Tóth, G. K. & Batta, G. Structure and Synthesis of Antifungal 
Disulfide beta-Strand Proteins from Filamentous Fungi. Microorganisms 7, 
doi:10.3390/microorganisms7010005 (2019).

3.  Alex, J. M. et al. Calixarene-mediated assembly of a small antifungal protein. 
IUCRJ 6, 238-247, doi:10.1107/s2052252519000411 (2019).

4.  Batta, G. et al. Functional aspects of the solution structure and dynamics of PAF 
– a highly-stable antifungal protein from Penicillium chrysogenum FEBS Journal 
276, 2875-2890, doi:10.1111/j.1742- 4658.2009.07011.x (2009).

5.  Fizil, Á., Gáspári, Z., Barna, T., Marx, F. & Batta, G. Conformers of an Antifungal 
Disulfide Protein Revealed by Constrained Cold and Heat Unfolding, CEST-NMR 
Experiments, and Molecular Dynamics Calculations, Chemistry-a European 
Journal 21, 5136-5144, doi:10.1002/chem.201404879 (2015).

INNOVATÍV NMR MÓDSZEREK METABOLOMIKAI ALKALMAZÁSAI

Timári István1, Wang Cheng2, Brüschweiler Rafael2

1Debreceni Egyetem
2The Ohio State University

A metabolomikában, azaz az anyagcseretermékek szisztematikus vizsgála-
tában, az egydimenziós (1D) 1H NMR a leggyakrabban használt NMR mód-
szer egyszerűségének és kiváló érzékenységének köszönhetően. Azonban az 
összetett metabolomikai minták 1D 1H spektrumai általában rendkívül zsúfol-
tak, ami sok metabolit beazonosítását, illetve mennyiségi meghatározását le-
hetetlenné teszi, ezáltal potenciálisan értékes információk elvesztését okozza. 
Az ismert többdimenziós NMR módszerek megoldást jelenthetnek ezen prob-
lémák bizonyos részére, ugyanakkor folyamatos igény mutatkozik olyan még 
hatékonyabb kísérletekre, amelyek metabolomikai minták tanulmányozása 
során a lehető legrövidebbb idő alatt a legpontosabb eredményeket képesek 
szolgáltatni. Ezzel összhangban, a spektrális felbontás és az érzékenység 
növelésére, valamint a spektrumok kiértékelését megnehezítő jelátfedések 
megszüntetésére új, szélessávú protonlecsatolt NMR módszereket fejlesz-
tettünk ki, illetve alkalmaztuk ezeket komplex metabolomikai és lipidomikai 
minták vizsgálatára.1,2

(1)  Timári, I.; Wang, C.; Hansen, A. L.; Costa dos Santos, G.; Yoon, S. O.; 
Bruschweiler-Li, L.; Brüschweiler, R. Anal. Chem. 2019, 91, 2304-2311.

(2)   Wang, C.; Timári, I.; Zhang, B.; Li, D.-W.; Leggett, A.; Amer, A. O.; 
Bruschweiler-Li, L.; Kopec, R. E.; Brüschweiler, R. J. Proteome Res. 2020, 
19, 1674-1683.

Köszönetnyilvánítás: A kutatás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
(BO/00372/20/7), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finan-
szírozott NKFI PD-135034 pályázat, és az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium ÚNKP-20-5-DE-262 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának anyagi 
támogatásával valósult meg.
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EGY ÖSSZETETT, BIOTECHNOLÓGIAI VONATKOZÁSÚ KÉRDÉS 
MEGOLDÁSA KVANTITATÍV 19F NMR SEGÍTSÉGÉVEL

Fizil Ádám1, Balogh Tibor2, Bihari Zsolt1, Horváth Balázs2

1Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály
2Richter Gedeon Nyrt., Upstream Eljárás Fejlesztési Osztály

A kvantitatív mágneses magrezonancia spektroszkópia (qNMR) széleskörűen al-
kalmazott technika kutatási (pl. metabolomika), és gyógyszeranalitikai terüle-
teken egyaránt. Ezekben a vizsgálatokban a legtöbb esetben a hidrogénatom-
magokat figyeljük meg (1H NMR), ami a molekulák zöménél jól alkalmazható, 
gyors és megbízható eredményt ad. Ez a megközelítés a 1H nagy természetes 
izotópgyakorisága és részben ebből fakadóan a módszer érzékenysége szem-
pontjából is előnyös. Fluortartalmú vegyületek kvantitatív meghatározásánál 
1H helyett 19F NMR spektrumokat is alkalmazhatunk mennyiségi meghatározás-
ra, mely a 1H NMR felsorolt előnyei mellett nagyfokú szelektivitást is biztosít, 
ezért igen összetett oldatkeverékekben, fizikai elválasztás nélkül is eredmé-
nyes lehet. A 19F-alapú qNMR-nek azonban van egy olyan további potenciális 
előnye is, ami a szakirodalomból ismert adatokból nem következik triviális 
módon, mégis nagyságrendekkel javíthatja a módszer érzékenységét. Mód-
szerfejlesztésünk során ezt a „rejtett” előnyt kihasználva, egy fluortartalmú 
vegyület kivételesen híg oldatának kvantitatív meghatározását valósítottuk 
meg. Módszerünk egyszerű mintaelőkészítéssel és néhány órás méréssel 
összetett biológiai mátrixban is kitűnő szelektivitással alkalmazható.

BEFOLYÁSOLJA-E A FLUORESZCENS JELÖLÉS A PEPTID SZERKEZETI 
HAJLAMAIT ÉS A SEJTBEJUTÁST?

Sebák Fanni1, Horváth Lilla2, Kovács Dániel1, Babiczky Ákos3, Szolomájer 
János4,Tóth Gábor4, Bősze Szilvia2, Bodor Andrea1

1ELTE Kémiai Intézet
2ELTE-ELKH Peptidkémiai Kutatócsoport
3ELKH-TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
4Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet

A rövid (<30 aminosav) sejtpenetráló peptidek kiváló gyógyszerhordozók, me-
lyek a sejtmembránon átjutva képesek a kapcsolt hatóanyagot sejtekbe juttat-
ni. Az aminosav összetételt tekintve gazdagok pozitív töltésű aminosavakban 
(Arg, Lys), melyeket aromás (Phe, Trp) és negatív töltésű aminosavak (Asp, Glu) 
választanak el. Kutatásainkban vízoldható Lys-gazdag, illetve penetratinhoz 
hasonló S100 fragmensek potenciális alkalmazhatóságát vizsgáltuk. Az áram-
lási citometriás és konfokális mikroszkópos mérésekhez a peptidek 5(6)-kar-
boxifluoreszcein (Cf) jelölése a leginkább alkalmazott. Részletes NMR spek-
troszkópiai mérésekkel arra kerestük a választ, vajon az aromás fluoreszcens 
festék befolyásolja-e a peptid szerkezeti hajlamait, és ezáltal a sejtbejutást. 
Különválasztva az 5- és 6- Cf izomert tartalmazó peptideket, vizsgáltuk a pH-
függő szerkezeti és sejtpenetrációs különbségeket. 
A bemutatott módszer alkalmas hasonlóságok és különbségek kimutatására 
nem csupán az általunk használt peptidek esetében, hanem más hordozók 
tervezésénél, jellemzésénél is kiválóan használható.
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PEPTID ÉS PROTEIN ANALÍZIS SHIMADZU 
TÖMEGSPEKTROMÉTEREKKEL

Földesi Zsolt 

Simkon Kft.

Az előadás során applikációkon keresztül kerülnek bemutatásra a Shimadzu 
LC-MS és MALDI tömegspektrométerek. Az applikációk a glikán, glikoprotein/
peptid, poliszorbát, oligonukleotid analízis területét ölelik fel.

NEW DEVELOPMENTS IN CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Lutz Büchner, Senior Manager CE, Channel Distribution Markets HGM

SCIEX CE & BioPharma EMEA

The presentation will include new workflows and solutions to address the latest 
analytical challenges in the Biopharma industry. 
These will include design of experiment of methods for new molecules as well 
as higher throughput solutions to address early phase screening as well and 
analytical development and quality control.
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IMMOBILIZÁLT REKOMBINÁNS ASZIALO-GLIKOPROTEIN RECEPTOR H1 
ALEGYSÉG LEKTIN DOMÉN FELHASZNÁLÁSA GLIKOPROTEINEK KVANTI-
TATÍV JELLEMZÉSÉRE

Baksa Attila, Závodszky Péter, Dobó József

Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, 1117 Budapest, 
Magyar tudósok krt. 2.

Célunk volt egy egyszerű „in-process” eljárás kidolgozása aszialo-glikopro-
teinek arányának meghatározására bioszintetikus eljárásokban. Az aszialo-
glikoprotein receptor (ASGP-R) kétféle homológ (H1 és H2) alegységből áll. 
Ezeket az ASGR1 és az ASGR2 gének kódolják. Az aszialo-glikoprotein recep-
tor többféle hetero-oligomer formában létezik. A ligandkötés elsősorban a H1 
alegységeknek köszönhető, míg a H2 alegységnek inkább szerkezeti szerepet 
tulajdonítanak. Az ASGP-R fő szerepe a terminális sziálsavat nem tartalmazó 
glikoproteinek eltávolítása a keringésből a májon keresztül.
E. coli sejtekben kifejeztük, renaturáltuk és megtisztítottuk az aszialo-gliko-
protein receptor H1 alegység lektin doménjét (ASGR1-LD) jelentős mennyiség-
ben. A rekombináns fehérje elé dupla Step-taget helyeztünk, ami lehetővé teszi 
a kapott fehérje könnyű immobilizálását. Kétféle ligandumsűrűségű Step-Tac-
tin gyantát is kipróbáltunk az immobilizálásra. Az ASGR1-LD Ca2+-függő módon 
köt galaktóz és N-acetil-galaktózamin szénhidrát csoportokat.
Vizsgáltuk több glikoprotein (fetuin, plazma C1-inhibitor, rekombináns C1-in-
hibitor, és egy rekombináns monoklonális antitest) kötődését az oszlophoz. 
Jellemzően két csúcsot kaptunk, egy áteső frakciót, és egy az oszlopra erősen 
kötődő fehérje frakciót, amit EDTA tartalmú pufferrel lehet eluálni. Az oszlop-
ra való kötődésnek két feltétele van: aszialo-glikán jelenléte a fehérjén, vala-
mint az, hogy az aszialo-glikán hozzáférhető legyen az ASGR1-LD számára. 
Az oszlophoz erősen kötődő fehérjepopulációról feltételezhető, hogy a máj 
az ASGP-R által eltávolítaná a keringésből, így a módszer alkalmas lehet re-
kombináns glikoproteinek előzetes jellemzésére a vérből való kiürülés szem-
pontjából. A módszer analitikai felhasználása mellett a preparatív alkalmazás 
is szóba kerülhet. A kapott frakciókat még további vizsgálatoknak kívánjuk 
alávetni, de kijelenthetjük, hogy a módszer alapvetően működik. Az eljárás fő 
előnye, hogy egyszerűen és gyorsan kvantitatív adatokat szolgáltat.

FEHÉRJE-AGGREGÁCIÓ VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE BIOLOGIKUM 
ALAPÚ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEKBEN

Kiss Róbert, Leszkovszki Anita, Tomasskovics Bálint

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály

A bioszimiláris fehérjekészítmények fontos minőségi jellemzője a fehérje agg-
regáció mértéke és a hatóanyag aggregációra való hajlama. Ezen nano- és mik-
rométeres mérettartományba eső részecskék megjelenése a termékben jelentős 
gyógyszerbiztonsági kockázatot hordoz. Előadásunkban bemutatjuk a bio-
szimiláris fehérjekészítményekben az aggregációs folyamatok vizsgálatainak 
analitikai eszközeit, valamint néhány példán keresztül szemléltetjük a teljesítő 
képességüket, illetve ezen folyamatok befolyásolásának lehetőségeit. 
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CHARACTERIZE YOUR MOST CHALLENGING INTERACTIONS. MONOLITH

Piotr Wardęga, Sales Director CEE & Russia and International Channel 
Partners

NanoTemper Technologies GmbH

Knowing the strength of the interactions between key players is key to get the 
insights you need to understand the details behind how a given biological 
event occurs.
Monolith uses MST technology to quantify molecular interactions between a 
target and ligand by detecting changes in fluorescence intensity while a tem-
perature gradient is applied over time. The fluorescent signal comes from the 
target that is either fluorescently labeled or has intrinsic fluorescence and be-
comes an extremely sensitive reporter for the interaction. The binding affinity is 
automatically determined at the end of each run without additional and lengthy 
data analysis. The affinity constant (Kd) is calculated from a fitted curve that 
plots normalized fluorescence against concentration of ligand (bottom figure). 
MST technology allows quantification of binding affinities of proteins, nucleic 
acids and small molecules as well as measurement of enzymatic activities and 
indirect determination of binding thermodynamic parameters. In addition, also 
functional studies of small molecule inhibitors are possible. Measurements 
can be performed with purified molecules as well as in native conditions. 
The presentation will cover biophysical backgrounds of the technology with 
benefits of the Microscale Thermophoresis platform and will be followed with 
specific examples of its application in characterizing biomolecular interaction 
at various scenarios.

THE NEW GOLD STANDARD FOR HIGH-RESOLUTION COMPLEX PROTEIN 
STABILITY CHARACTERIZATIONS

Paweł Kania, Technical Sales Specialist 

NanoTemper Technologies GmbH

Prometheus Panta utilizes a number of technologies to characterize thermal 
unfolding, particle sizing, and aggregation. Each technology delivers different 
pieces of information describing protein’s stability and is used for a wide variety 
of applications. But they have one thing in common – they are all label-free.
For monitoring protein purification, evaluating target-ligand complexes before 
affinity-based studies, or monitoring stability during biologics formulation, 
developability, production, and manufacturing. It measures thermal unfolding 
or chemical denaturation under native conditions and label-free by detecting 
changes in its intrinsic fluorescence during a thermal ramp or in the presence of 
a chemical denaturant.
For screening recombinant proteins expressed from different constructs, 
biologics formulation screening, sample optimization for biophysical assays, 
and characterization of self-interactions. It detects molecule aggregates to 
determine the size of proteins over a wide concentration range.
Characterizing a candidate molecule’s stability with an instrument that has high 
specificity, high sensitivity, a broad limit of detection, is very accurate as well 
as very precise, and produces high resolution data makes a huge difference. It 
allows you to identify or anticipate structural liabilities that render your molecule 
non-manufacturable. It also helps to minimize costly mistakes like progressing a 
candidate that will ultimately not make it to the clinic.
Measuring with precision matters when there are tiny differences between 
candidate proteins. Prometheus delivers the kind of stability data you need to 
clearly see those differences and makes it easier to decide which candidates are 
best to work with moving forward.
With Prometheus, never doubt the quality of your measurements and move 
forward with confidence knowing your decisions are derived from the highest 
quality data.
The presentation will cover biophysical concepts of the technique showing 
benefits of the nanoDSF, DSL and back reflection technologies platform and will 
be followed by specific examples of Prometheus Panta applications towards 
various experimental systems.
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COVID-19 MEGELŐZÉSÉRE ÉS TERÁPIÁJÁRA ALKALMAS hACE2-Fc 
FÚZIÓS FEHÉRJE KIFEJLESZTÉSE

Madai Mónika1, Kakuk Annamária2, Karancsiné Menyhárd Dóra3, Müller Vik-
tor3, Varga Máté3, Józsi Mihály3, Bender Balázs4, Hiripi László4, Tóth Attila5, 
Perczel András3, Jakab Ferenc1, Urbányi Zoltán2, Bogsch Erik2, Kacskovics 
Imre3,4

1 Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Virológia 
Nemzeti Laboratórium

2Richter Gedeon Nyrt.
3Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
4ImmunoGenes Kft.
5Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Fejlesztésünk során a SARS-CoV-2 vírus semlegesítésére alkalmas, fehérje tí-
pusú gyógyszert (biologikum) tervezünk előállítani. A két részből álló fúziós 
fehérje egyik eleme a vírust a sejtekbe vezető receptor, az angiotenzin-konver-
táló enzim 2 (ACE2) szintetikusan előállított része, amely a kórokozónak ahhoz 
a részéhez (S-fehérjéje) kapcsolódik, amelyen keresztül az a sejtekbe hatol. Ha 
nagy mennyiségben juttatjuk a szervezetbe ezt a hatóanyagot, akkor a vírus 
az emberi sejtek receptorai helyett a fúziós fehérjéhez kötődik, amely mintegy 
molekuláris csapdaként viselkedik. A biologikum másik komponense az IgG 
stabilitásáért felelős ún. Fc-régió, amely a hatóanyag in vivo életidejét növeli. 
Első lépésként, sikeresen előállítottuk a natív hatóanyagot, és analitikai vizs-
gálatokkal igazoltuk, hogy nagyon erősen (nanomoláris affinitással) kapcso-
lódik a koronavírus tüskefehérjéhez (S-fehérje). Ez a kötéserősség hasonló 
mértékű a monoklonális antitestekéhez, azaz bízhatunk benne, hogy azok-
hoz hasonló hatékonysággal neutralizálja a vírust. A mEa-val összehasonlítva 
egy fontos előnye az ACE2-Fc biologikumnak, hogy gyakorlatilag minden pa-
togén vírusmutáns ellen véd, hiszen amennyiben a vírus úgy mutálódik, hogy 
a hatóanyag ne tudja erősen kötni, akkor a sejtek felszínén lévő ACE2 recep-
torhoz sem fog tudni kapcsolódni, így ártalmatlanná válik. Ezt követően igazol-
tuk, hogy a hatóanyag sejtkultúrában gátolja a SARS-CoV-2 fertőzőképességét 
(vírusneutralizációs teszt), valamint a kísérleti állatok (szíriai aranyhörcsög) 
súlyos megbetegedését is megakadályozta. Kimutattuk továbbá, hogy a bi-
ologikum hosszú ideig kimutatható a kísérleti egerek és hörcsögök szerveze-
tében. Ezen kívül olyan hatóanyag variánsokat is fejlesztettünk, amelyek 
képesek a vírust semlegesíteni (in vitro vírusneutralizációs teszt), ugyanakkor 
elvesztették angiotenzin II-t bontó hatásukat. Emellett létrehoztunk génmódo-
sított egérmodelleket (hACE2 transzgén, mACE2 KO) is, amelyek alkalmasak 

lehetnek a hatóanyag tesztelésére. A következő időszakban még több állatkí-
sérletet fogunk elvégezni, mielőtt a klinikai vizsgálatokat megkezdhetnénk. 
Ezt támogatandó, hazai és külföldi szakértők bevonásával megkezdődött az 
egyeztetés az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA). Reméljük, hogy lesz 
magyar fejlesztésű biologikumunk, ami hatékonyan járul majd hozzá a magyar 
emberek COVID-19 elleni védekezéséhez.

Kutatásfejlesztésünket a NKFIH 2020-2.1.1-ED-2020-00001 projekt támogatta.
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KIHÍVÁSOK EGY COVID-19 TERÁPIÁRA ALKALMAS ORIGINÁLIS ACE2-Fc 
FEHÉRJE ANALITIKAI KARAKTERIZÁLÁSA SORÁN

Csuhaj László1, Czeglédi András1, Gyulai Imre1, Duró Norbert Ádám1, Urbányi 
Zoltán2, Kakuk Annamária1

1Richter Gedeon Nyrt., Debreceni Molekuláris Biológiai Osztály 
2Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Kutatási Osztály

Az utóbbi években megjelent új SARS-COV-2 vírus, a mi életünkben eddig rit-
kán látott mértékű egészségügyi krízist eredményezett. Ennek következtében 
világszerte azonnal hozzáláttak valamilyen kezelésre vagy megelőzésre al-
kalmas készítmény kifejlesztéséhez. Biotechnológiai készítményekkel több-
féle módon lehetséges a szervezeten belüli védekezés: teljes vagy részleges 
vírust tartalmazó vakcina, DNS, mRNS alapú vakcina, antitest alapú kezelés, 
illetve egyéb innovatív rekombináns fehérjékkel. 
A Richter Gedeon Nyrt. is bekapcsolódott 
egy magyar Konzorciumi együttműködés 
keretében az ACE2-Fc fúziós fehérje létre-
hozásába, amely a fertőzés megelőzésre 
vagy a betegség korai stádiumának ke-
zelésére lehet alkalmas. 
A molekula biotechnológiai előállítása 
során az angiotenzin-konvertáz-2 enzim 
egy IgG1 típusú antitest Fc régiójával 
fuzionáltatva került előállításra. Mivel 
a rekombináns ACE2 megegyezik a szer-
vezetben megtalálható formájával, ezért 
in vivo képes az úgynevezett koronavírus 
tüskefehérjéhez kötődni, ezzel meggá-
tolva a vírus sejtekbe való bejutását. 
Emellett az Fc régió a hatóanyag félélet-
idejének meghosszabbítását szolgálja.
A fejlesztés során rengeteg újszerű ki-
hívással kellett megküzdenünk. Az analitikai módszerfejlesztés nehézségei, 
még egy sokéves biotechnológiai tapasztalattal rendelkező vállalat számára 
is tartogattak meglepetéseket, igaz ez a tartalom és tisztaságvizsgálatokra is 
egyaránt. 
Ezen nehézségek szemléltetésére az előadás során olyan szakmai kihívások 
kerülnek bemutatásra, mint például hogyan lehet egy 16 glikozilációs hellyel 

rendelkező molekula cukormintázatát karakterizálni vagy kimérhető-e fizikai-
kémiai analitikai módszerekkel a kötések térbeli elrendeződése.
A munkánk során a Richterben már jól ismert monoklonális antitestek karak-
terizálásán túl rendkívül hasznos tapasztalatokat szereztünk a komplexebb 
rekombináns fehérjék analitikai jellemzését illetően.
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MULTI ATTRIBUTE METHOD BASED ANALYSIS OF NEW MODALITY 
PROTEIN THERAPEUTICS: BISPECIFIC AND GLYCOENGINEERED 
ANTIBODIES

Márton Szigeti

Translational Glycomics Research Group, Research Institute of Biomolecular 
and Chemical Engineering (MÜKKI), University of Pannonia, 10 Egyetem 
Street, Veszprém, Hungary, H-8200
Applied Bio-Analytics Ltd, 19 Dobsinai Street, Budapest, Hungary, H-1124

Multiple capillary electrophoresis-based techniques were used to characterize 
two development phase new modality monoclonal antibodies in detail 
including a glycoengineered and a bispecific test protein. The target analytes 
were subject to multilevel characterization at the intact as well as the reduced 
protein and the released N-glycan levels. The SDS-MW analysis of bispecific 
and glycoengineered antibodies resulted exceptional separation of the 
multiple light and heavy chains of both samples. In the case of the bispecific 
antibody required a novel temperature gradient-based sample denaturation 
approach and longer capillary to separate its two light chain components. The 
separation of PNGase F digested antibodies revealed migration time shifts, 
implying the presence of N-linked glycosylation on the subunits. Aiming at 
efficient glycan removal, the highly glycosylated glycoengineered monoclonal 
antibody was digested using trypsin prior to the endoglycosidase treatment. 
Then, the released glycans were profiled by capillary gel electrophoresis 
after APTS labeling and their structures were identified by exoglycosidase 
based carbohydrate sequencing. Finally, capillary isoelectric focusing shed 
light on the charge heterogeneity of the test compounds, providing important 
complementary information.

HA KELL MÉG EGY DIMENZIÓ: IONMOBILITÁS-TÖMEGSPEKTROMETRIA 
ALKALMAZÁSA A FEHÉRJEKUTATÁSBAN

Schlosser Gitta

MTA-ELTE Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet

Az elmúlt néhány évben bekövetkezett ugrásszerű technikai fejlődésének 
köszönhetően az ionmobilitás-tömegspektrometria mára fontos szerepet tölt 
be az analitika és szerkezetkutatás számos területén. A bioanalitikai, különféle 
„omikai” mérések során az ionmobilitás elválasztás a folyadékkromatográfia 
kiegészítője vagy akár helyettesítője is lehet komplex minták elemzésekor. Az 
ionmobilitás-tömegspektrometria előnyei és változatos kísérleti lehetőségei 
azonban különösen a peptid- és fehérjekutatás területén aknázhatóak ki.  
A módszer a primer szerkezet, az aminosavsorrend és a különféle módosulatok 
meghatározásától kezdve akár a magasabb rendű szerkezetek, szerkezeti vál-
tozások, illetve fehérje-fehérje és fehérje-ligandum kölcsönhatások elemzé-
sében is jól alkalmazható. Az előadásban szeretnék betekintést nyújtani az 
ionmobilitás-tömegspektrometria izgalmas fehérjekémiai alkalmazásaiba: a 
szerkezeti változások kimutatása, keresztkötéses tömegspektrometria vala-
mint hidrogén-deutérium csere tömegspektrometria területein. Az ionmobili-
tás elválasztásra szolgáló különféle technikai megoldások között a jövőben 
kiemelkedő szerepe lehet a ciklikus ionmobilitás-tömegspektrometriának, 
amely a nagy felbontású ionmobilitás szeparáció mellett olyan új kísérleti meg-
közelítésekre is lehetőséget ad, mint például a tandem ionmobilitás elválasz-
tás, illetve a gáz fázisú ionaktiválás.



30 31Biologikum-analitikai mb. V. ülése, 2021ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

ACQUITY PREMIER: ELVÁLASZTÁS ÚJRADEFINIÁLVA

Viski Kornél

Waters Kft.
 
Folyadékkromatográfiás elválasztás során a biotechnológiában is gyakran ta-
lálkozunk olyan molekulákkal, amelyek hajlamosak a készülék, vagy az oszlop 
fém felületeihez adszorbeálódni, így csökkentve az elválasztás hatékonyságát. 
Az adszorpció következtében romlik a csúcsalak, tailing-esednek a csúcsok és 
csökkenhet a visszanyerés is. Biotechnológiai vonatkozásban főleg a savas tu-
lajdonságú aminosavat tartalmazó peptidek, vagy cukrok (pl. sziálsav) vannak 
ennek a hatásnak kitéve. 
Habár léteznek olyan hagyományos megoldások (pl.: passziválás, peak veze-
tékek, additívek), amelyekkel átmenetileg orvosolható a probléma, de ezek 
mindegyike kompromisszummal jár. A Waters 2020-ban mutatta be bizonyos, 
korábban piacra kerülő oszlopok esetén (pl.: BEH C18) azt az úgynevezett Max-
Peak HPS technológiát, amivel kompromisszummentesen lehet ezt a negatív 
hatást visszaszorítani. Az innovatív technológiának köszönhetően a fémre ér-
zékeny molekulák már nem érintkeznek a rozsdamentes acélból készülő hard-
ware falával, így eliminálva az adszorpció kialakulását. A Premier névre keresz-
telt, folyamatosan bővülő termékcsaládban már nem csak oszlopok, hanem az 
idei évtől készülékek (ACQUITY H-class és Arc) is megtalálhatóak.

BIOTERÁPIÁS VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA: A NAGYFELBONTÁSÚ ÉS 
NAGYTÖMEGPONTOSSÁGÚ „MULTI-ATTRIBUTE METHOD” (HR-MAM)

Kóréh Orsolya

Unicam Magyarország Kft, 1144 Budapest, Kőszeg utca 29.

A nagyfelbontású és nagytömegpontosságú „multi-attribute method” (HR 
MAM) 2015-ben bevezetett munkafolyamata1 a bioterápiás gyógyszerek átfogó 
jellemzését és monitorozását teszi lehetővé nagyfelbontású és nagytömegpon-
tosságú tömegspektrometriás elemzéssel. A HR MAM módszer egy sor hagyo-
mányos fehérje elemzési eljárást vált ki, mint a kapilláris elektroforézis, NMR, 
ELISA, HILIC és SEC HPLC-UV. A munkafolyamat GMP megfelelő és leegyszerűsíti 
a biologikumok jellemzését, biztosítja a termék jellemzőinek monitorozását, a 
tisztaságvizsgálatot és új szennyezők kimutatását a teljes gyógyszerfejlesz-
tési eljárás minden szakaszában, a kutatástól a minőségbiztosításig.
A Thermo Scientific Vanquish UHPLC-vel kapcsolt nagyfelbontású és 
nagytömegpontosságú Thermo Scientific Orbitrap HRAM tömegspektrométer, 
a Chromeleon és BiopharmaFinder szoftverek kiemelkedő minőségű elemzési 
adatai megbízható termékminőséget biztosítanak. A HR MAM módszer során a 
BiopharmaFinder szoftver a terápiás fehérjék szerkezeti vizsgálata során pep-
tide mapping keresést alkalmaz olyan előre kiválasztott vegyületekre, amelyek 
rámutatnak számos kritikus minőségi jellemzőre, az ún. CQA paraméterekre.
A HR MAM módszer fontos része az automatizálható, gyors és reprodukálható 
mintaelőkészítés. A proteolitikus emésztést követően a peptidek elválasztása 
UHPLC-n történik, de a számos hibalehetőséggel terhelt UV detektálást az át-
fogó és megbízható eredményeket adó HRAM tömegspektrometriás detektálás 
váltja fel.
A HR MAM munkafolyamat része a referenciamintával történő összevetés, 
a kiemelkedő pontosságú relatív mennyiségi elemzés, a poszttranszlációs 
módosítások esetén a százalékos különbség megadása. A nagyfelbontású 
és nagytömegpontosságú (HRAM) tömegspektrometriás elemzés nemcsak 
megfelelő érzékenységet és szelektivitás biztosít ezen poszttranszlációs mó-
dosítások detektálásban és mennyiségi elemzésében, hanem ezzel egyidőben 
lehetővé teszi további, szennyező vegyületek kimutatását. 
 
1 Rogers, R., et al. Development of a quantitative mass spectrometry multi-
attribute method for characterization, quality control testing and disposition 
of biologics. MAbs, 2015, 7, 881.



32 33Biologikum-analitikai mb. V. ülése, 2021ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

BIOSZIMILARITÁS IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ, KOMPLEX 
HATÁSMECHANIZMUSON ALAPULÓ BIOASSAY FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

Fizilné Nyitrai Mónika, Rittler Dominika, Bodor Csaba, Cselovszkiné Balogh 
Zsófia, Juhász Cintia, Rábai Erzsébet

Richter Gedeon Nyrt., Bioassay Fejlesztési Osztály

A bioszimiláris gyógyszertermékek olyan biotechnológiai úton előállított készít-
mények, melyek minden lényeges tulajdonságukban közel azonosak egy már 
engedélyezett biológiai gyógyszerrel (originális készítménnyel). Az originális 
készítményével való hasonlóság igazolására számos összehasonlító vizsgála-
tot el kell végezni a hatósági elvárásoknak megfelelően. A vizsgálatok egyik 
nélkülözhetetlen csoportját a sejtalapú funkcionális bioassay vizsgálatok ké-
pezik. Ezek során a gyógyszer biológiai aktivitását a sejtes térben zajló in vivo 
molekuláris hatásmechanizmust modellező in vitro módszerekkel határozzuk 
meg egy referencia készítményhez viszonyítva.
Mivel a különböző biológiai gyógyszerek egymástól eltérő hatásmechanizmus-
sal rendelkeznek, a módszerek kifejlesztése az adott hatóanyagra specifikusan 
történik, így megtervezésük és kivitelezésük egy igen összetett és kihívásokkal 
teli analitikai feladat. Az assay alapjául szolgáló in vitro modellnek minél köze-
lebb kell állnia az emberi szervezetben lezajló biológiai folyamathoz, ugyanak-
kor a használni kívánt módszer változóit kellően nagy mértékben szükséges is-
merni és kontrollálni ahhoz, hogy a módszer standardizált körülmények között 
is reprodukálható maradjon.
A csontritkulás és csontvesztés kezelésére alkalmazott terápiás ellenanyagok, 
megakadályozzák a csont túlzott mértékű lebontását, lassítják a csontbontó 
folyamatokat. A hatásmechanizmust figyelembe véve olyan bioassay fejlesz-
tésére van szükség, amely a csont lebontásának mértékét kvantitatívan jel-
lemzi. A szervezetben ezt a folyamatot speciális sejtek végzik, melyek a vérből 
származó sejtes előalakokból jönnek létre egy rendkívül összetett és kifinomult 
molekuláris szabályozás alatt álló differenciálódási folyamat során. Ahhoz, 
hogy ezt a folyamatot a modellünkben alkalmazni tudjuk, a sejteknek bizto-
sítanunk kell a megfelelő környezeti feltételeket, egy alkalmas „csontfelszínt”, 
valamint meg kell találnunk azt a mérhető biológiai paramétert, ami a folyamat 
jellemzése szempontjából releváns és a legkisebb változékonyságot mutatja.
Az előadás célja, hogy betekintést engedjen a módszer fejlesztésének korai 
szakaszába, megjelenítse a fejlesztés során felmerülő kérdéseket, szakmai 
dilemmákat, a lehetséges megközelítéseket és főbb elágazási pontokat.

HIGH THROUGHPUT MEGOLDÁSOK TÉRNYERÉSE A KISTÉRFOGATÚ 
FOLYADÉK KEZELÉSBEN ÉS A 3D SEJTES KÉPALKOTÓ ESSZÉKBEN

Nagy Nándor, Hegyi Zoltán

Bio-Science Kft.

Gyorsuló világunkban a versenyképesség fenntartásához elengedhetetlen az 
áteresztőképesség növelése: a mindennapos vizsgálatok jellemzően a high 
throughput irányába mozdulnak el. Ennek közvetlen következménye, hogy a 
költségek csökkentése, valamint a folyamat gyorsítása céljából a fogyóanyag-
igény minimalizálása egyre inkább előtérbe kerül. A Bio-Science három termék-
családját bemutatva szeretnénk ezt a felkapott és költséghatékony megközelí-
tést ismertetni.
A Beckman Coulter Echo nanotérfogatú folyadékkezelő robotcsaládja az érin-
tésmentes akusztikus (ultrahangos) folyadékkezelés technológiájával a nano-
literes térfogattartományban képes microplate és mikrocső alapú folyadék-
transz ferre.
A Beckman másik releváns készülékei, a BioLector mikrobioreaktorok a hagyo-
mányos fermentorok minden funkcióját megőrizve párhuzamosan 32/48 párhu-
zamos mikrotérfogatú fermentáció lefuttatására képesek – minden szükséges 
paraméter online monitorozásával és akár online táplálással és pH beállítás-
sal, hogy a hosszadalmas és költséges félüzemi/üzemi fermentációt már az 
optimális kultúrával végezhessék el.
A GeSiM 3D bionyomtatói pedig a szövetnyomtatásban kínálnak kompro-
misszummentes megoldást: BioScaffolder készülékeik három SBS plate kom-
patibilis pozíciójára párhuzamosan akár négy tengelyről vihetők fel a struktúrák 
(amelyeket egy okos algoritmus segítségével képfájlból is beolvashatnak!), a 
fejek között pedig elérhetőek a „hagyományos” dugattyús extruderek mellett 
nanotérfogatú piezoelektromos pipettorok is; így komplex és részletes szöveti 
struktúrák modellezése is lehetővé válik.
Az automata High Content Screening (HCS) mikroszkópiát nagyjából 15-20 
éve kezdték el kifejleszteni azért, hogy a fáradságos, rengeteg időt és munkát 
igénylő manuális fluoreszcens és áteső képi mikroszkópiát megújítsák, fej-
lesszék és felgyorsítsák. Ez a módszer tulajdonképpen az áramlási citometria 
alteregója adherens sejtekre, szövetekre és kisebb élő szervezetekre (C. ele-
gans, zebrahal).
A fejlesztés során fő célok közt szerepelt a jó minőségű képek gyors elkészí-
tése nagy- vagy akár kisszámú mintán is. Ennek megfelelően akár multi-well 
plate-ek, konfokális kamrák vagy több slide is vizsgálható sejtes inkubátornak 
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BIOSZIMILÁRIS TERÁPIÁS ANTITESTEK IN VITROIN VITRO FUNKCIONÁLIS 
JELLEMZÉSE

Láng Júlia Anna, Rábai Erzsébet

Richter Gedeon Nyrt., Bioassay Fejlesztési Osztály

A bioszimiláris (biohasonló) terápiás antitestek sikeres fejlesztésének és for-
galomba hozatalának egyik kulcsa a termék kritikus minőségi jellemzőinek 
részletes feltérképezése és a megfelelő kontroll stratégia kidolgozása. Ehhez 
nélkülözhetetlen az adott terápiás fehérje átfogó funkcionális karakterizá-
lása, amely lehetővé teszi a szerkezet–funkció összefüggések feltárását is.  
A tudományosan megalapozott molekula-specifikus in vitro funkcionális vizs-
gálati panel összeállítása rendkívül komplex feladat egyrészt az egyre szigo-
rodó hatósági elvárások okán, másrészt abból adódóan, hogy a technológiai 
fejlesztés különböző fázisaiban más-más analitikai célokat kell kiszolgálniuk 
a biológiai aktivitást mérő karakterizáló módszereknek. A bioszimiláris anti-
test működésének megértése és a megfelelő mértékű hasonlóság igazolása 
szempontjából meghatározó az alkalmazott in vitro módszerek relevanciája, 
azaz, hogy minél jobban tükrözzék az in vivo hatásmechanizmust. Ezen felül az 
interdiszciplináris megközelítés és az egymást kiegészítő legkorszerűbb ana-
litikai módszerek alkalmazása teszi lehetővé egy-egy biológiai funkció több 
aspektusból történő vizsgálatát és végeredményben a bioszimilaritás bizonyí-
tékokon alapuló igazolását.
Az előadás egyik célja, hogy áttekintést adjon a leggyakoribb vagy éppen 
feltörekvőben lévő biológiai karakterizáló módszerekről a forgalomban levő 
bioszimiláris monoklonális antitestekkel foglalkozó szakirodalom alapján.  
A biológiai aktivitást befolyásoló szerkezeti tényezők elemzése mellett szeret-
nénk a trendformáló szakmai kérdésekből is ízelítőt adni.  

megfelelő környezetben. További fő szempont volt, hogy a kép készítés mellett 
a képek egyszerű és gyors elemzése is integrálva legyen a mérési folyamatba, 
azaz ne legyen szükség külön szoftverre és a képek egyesével történő elemzé-
sére, a kapott adatok lassú exportálására és harmadik szoftverrel történő 
ábrázolására. Napjainkban számtalan alkalmazási lehetősége van ezeknek 
az automata mikroszkópoknak, kezdve az egyszerűbbektől (sejtproliferáció, 
transzfekciós hatékonyság, citotoxicitás), folytatva az egészen bonyolultakig 
(idegsejt nyúlványképződés, sejtmigráció, angiogenezis, vezikula internali-
záció, 3D organoid). 
4 féle készüléket is tudunk ajánlani a Molecular Devicestól, így kisebb laborok 
és nagyobb intézetek egyaránt megtalálhatják a számukra ideális készüléket 
a kísérleteikhez. Konfokális rendszerünkben a LED- és lézeresgerjesztés és a 
vizes objektívek mellett már az elemzést segítő mesterséges intelligencia is 
szolgálja a kutatók egyre szélesebb körű igényeit!
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OVERVIEW OF ANTIBODY ANALYTICS WITH BLI TECHNOLOGY

Aranyos Attila

Sartorius/FortéBio/Biocenter Kft.

Bio-layer interferometry (BLI) real-time, label-free technology has greatly 
contributed to advances in antibody research and development. BLI Octet 
platforms together with ready-to-use kits offer high-throughput, ease of use, 
reliability, and high precision analysis when compared with common labelling 
techniques. Amongst these ready-to-use kits is the Residual Protein A (RPA) 
Detection Kit intended for the detection and quantitation of recombinant 
Protein A/MAbSelectSure. It has been developed as a simpler, faster alternative 
to the ELISA method with reduced hands-on time for customers who require a 
sensitive and robust assay for measuring small amounts of leached Protein A 
in antibody or Fc-fusion protein samples. CHO Host Cell Protein (HCP) Detection 
kit enables HCP recognition with high precision and sensitivity as low as 0.5 
ng/mL, using the industry-standard Cygnus anti-CHO HCP antibody to bring 
scientists the best for HCP analysis. Also addressed in this presentation will be 
the mannose (GlyM) and sialic acid (GlyS) kits. These are designed to provide 
cell line development and upstream bioprocessing groups with a ready-to-use 
kit for the rapid relative mannose (GlyM) or terminal sialic acid (GlyS) content 
screening of both purified and crude samples. Significant time savings are 
obtained by eliminating the need for sample purification or digestion step, 
shortening the time-to-result.

RÉSZTVEVŐK NÉVSORA ÉS CÍME
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További információkért keresse Nagy Nándor termékmenedzser kollégánkat standunknál, vagy                                                         
e-mailben a nagy.nandor@bio-science.hu címen; telefonon a +36 30 256 88 26 számon.

Bio-Science Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79. Tel.: +36 -1-619-8321; +36 -1-619-8316
Web: www.bio-science.hu E-mail: bio-sci@bio-science.hu

BioScaffolder
3D bioprinting a piacon elérhető

legnagyobb pontossággal és 
nyomtatási mérettel!

TEKINTSE MEG A BIO-SCIENCE KFT. KIEMELT AJÁNLATAIT!

Biomek i series
Gold standard pipettázó robotok akár 45 
SBS plate férőhellyel, beépített, kamera 

alapú tanuló algoritmussal!

Echo akusztikus folyadékkezelők
Érintkezésmentes folyadéktranszfer akár nanoliteres

nagyságrendben, páratlan sebességgel!



Innovation with Integrity
TIMS-QTOF MS

The new standard for high speed, 
high sensitivity 4D-Multiomics
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• Analitikai műszer üzletág 
• Fogyóeszköz üzletág
• Genomika
• Diagnosztika
• Laborműszer üzletág
• OpenLab
• Szerviz szolgáltatások
• FEPtest Labservices
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Choose Monolith to explore and optimize PROTACs

Get trustworthy results

Accurately measure both low binary and high 
ternary binding affinities with Monolith‘s
broad dynamic range (pM – mM)

Eliminate uncertainty and ensure
you‘re working with a stable binary complex

Quantify interactions in-solution under
equilibrium to precisely control assay conditions 
required to maintain your binary complex while 
analyzing binding of its third component

Go further with the sample you have

Because Monolith is a highly sensitive 
instrument, use only a low amount of 

sample and use the rest for further
efficacy evaluations

Save time thinking through
your entire assay setup

Easily set-up your binary and ternary
interactions with step-by-step instructions

using Monolith‘s integrated software solution
for ternary complex analysis

nanotempertech.com/monolith   

Accurate quantitative analysis of binary and ternary 
binding affinities and rapid cooperativity assessment of 
MZ1 with Brd2BD2 and VCB using MST.                                                                                        
Ternary Kd determination for MZ1-Brd2BD2-VCB (dark blue) 
and binary Kd determination of MZ1 and VCB (light blue).         
α represents cooperativity. 

Struggling with 
designing an effective 
protein degrader? 

Having a method in place 
that effectively evaluates 
ternary interactions and 
cooperativity is essential for 
understanding the 
structure–activity 
relationship of PROTACs. 

Use Monolith to help you 
facilitate the rational design 
of your PROTACs.

Monolith and NanoTemper are registered trademarks of NanoTemper Technologies GmbH, Munich, Germany.
©️2020 NanoTemper Technologies, Inc. South San Francisco, CA, USA. All Rights Reserved.

Trying to profile your biologics? 
Get a complete picture of your candidates
to increase your chances of success.

See elusive unfolding transitions, monitor 
aggregation, and measure particle size and dispersity 
throughout a thermal ramp. Be confident you’re 
not missing anything. 

Choose Prometheus, the new gold standard for 
challenging biologics characterization

nanotempertech.com/prometheus-for-biologics
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Fokozott teljesítmény

A Shimadzu a hármas kvadrupól tömeg spektrométerek 
fejlesztése során szerzett tapasztalatokat felhasználva 
megalkotta az új LCMS-8060NX készüléket. A készülék 
analitikai intelligencia funkciói növelik a felhasználás 
hatékonyságát és javítják a termelékenységet. A világ-
színvonalú érzékenység ultragyors detektálással párosul. 
Az LCMS-8060NX készülék alkalmazható módszerfejlesz-
tésre és rutin analízisre egyaránt, gyógyszeripari, klinikai, 
környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági mérésekre. 
 
Világszínvonalú érzékenység  
ami az új fűtött ESI ionforrásnak köszönhető 
 
Sebesség kompromisszumok nélkül 
az adatfelvétel páratlan pásztázási sebességgel és  
a legkisebb polaritás váltási idővel valósul meg 
 

Kiváló robusztusság 
az új UF-Qarray II és QF-Lens II technológiáknak,  
valamint az új IonFocus egységnek köszönhetően 
egyensúlyban van a robusztusság és az érzékenység 
 
Automatizált munkafolyamat  
az analízistől az adatfeldolgozásig, ami javítja a haté-
konyságot, a felhasználhatóságot és a produktivitást

Érzékenység és robusztusság

www.shimadzu.eu /enhanced-performance

LCMS-8060NX

Folyadékkromatográf 
Tömegspektrométer

The Analytical Intelligence logo is a trademark of Shimadzu Corporation.
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See clearly and consistently,  
with confidence.
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